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Met de module Transitorische posten kunt u kosten en op-
brengsten automatisch toeschrijven aan meerdere perioden en 
zelfs boekjaren, zoals uw jaarlijkse verzekeringspremie. Hierdoor 
houdt u uw periodeoverzichten zuiver in het geval van vooruitbe-
taalde en nog te betalen kosten, en vooruit ontvangen en nog te 
ontvangen opbrengsten.

Meer dan één periode
Verdeel tijdens het boeken uw kosten en opbrengsten 
automatisch over meerdere perioden en zelfs boekjaren, 
waardoor u balansposten zuiver houdt. Betaal bijvoor-
beeld uw huur per kwartaal vooraf, maar ken uw huur-
kosten wel toe aan de juiste perioden voor een even-
wichtig beeld van uw periodecijfers.

Sterke rapportages
Gebruik de standaardrapportage voor duidelijke overzichten. Bij-
voorbeeld een overzicht transitorische posten, specifi catie saldo 
transitorische posten, rapportage tot en met een willekeurige pe-
riode, samengevatte of gedetailleerde overzichten.

Met een druk op de knop uw kosten en opbrengsten over meerdere perioden en boekjaren verdelen 
en direct zicht op de stand van zaken? Reken dan op de module Transitorische posten.

Voor iedereen 
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verwerken van uw bankafschrift zal AccountView 
een verschil signaleren. Dit verschil kunt u direct 
op een opbrengstenrekening afboeken. De inci-
dentele baten worden pas geboekt als de rente 
ook daadwerkelijk betaald is.

Uw voordeel
Verbeterde liquiditeit door snellere betaling  
van uw facturen.
Tijdsbesparing door automatisch inregelen  
proces wettelijke rente berekenen en 
administratief verwerken.
Snel inzicht in de totaal berekende rente  
op openstaande posten door eenvoudige 
rapportage.
Geen tegenboekingen omdat incidentele  
baten pas worden geboekt als de rente 
betaald is.

U itbreidingsmodules
Rentenota’s is een uitbreiding op Aanmaningen. 
U kunt Rentenota’s uitbreiden met Inlezen bank-
mutaties.

Kosten
U investeert € 275,- voor Rentenota’s.
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De module Uitgebreide kostenanalyse biedt u de mogelijkheid 
kosten naar kostenplaatsen en kostensoorten te verbijzonderen. 
Zo kunt u de schoonmaakkosten boeken onder “locatiekosten” 
en verder doorverdelen naar de administratieafdeling. Op deze 
wijze bent u in staat vanuit verschillende invalshoeken uw kosten 
te bekijken en te analyseren.

De module Uitgebreide kostenanalyse biedt u uitgebrei-
de rapportagemogelijkheden voor een fl exibel en diep-
gaand inzicht in uw kosten. Hierdoor kunt u vanuit elke 
gewenste invalshoek uw kosten bekijken en houdt u grip 
op uw verborgen kosten.

Soepele verdeling
Deel uw kosten en opbrengsten naar eigen inzicht in over verschil-
lende categorieën op basis van kostensoorten. Splits uw kosten 
bijvoorbeeld op naar doelgroep of naar vestiging als afdelingen 
over meerdere vestigingen zijn verspreid.

Kostensoort gekoppeld aan rekening
Kies per grootboekrekening een standaardkostensoort, waardoor 
u het invoeren aanzienlijk versnelt.

Wenst u meer dan de standaardkostenplaatsen en -rapportages van AccountView? 
Kies voor extra dimensies met de module Uitgebreide kostenanalyse.
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Achteraf corrigeren
Voer probleemloos achteraf aanpassingen door, 
waarbij het corrigeren automatisch gaat.

Uw voordeel
Altijd per periode een betrouwbaar beeld  
van de kosten en opbrengsten, zodat u 
precies weet hoe u ervoor staat.
Eenvoudige werkwijze om zowel vooruit  
als achteraf uw kosten en opbrengsten te 
boeken.
Geen gereken, geen tijdrovende handmatige  
boekingen en minder kans op fouten.
Nog meer tijdwinst in combinatie met de  
module Periodieke boekingen.

Kosten
U investeert € 495,- voor Transitorische posten.
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